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 عامل ته کتنهله اسالمي امارت رسه د نړیوالې ټولنې تاو د تاشکند غونډه؛ 

 

 ړنو مرکزېییزو څاو سیمهژیکو يسرتاتد 

 

  388 :هګڼ

 (هـ ش 1401 اسد 1-7)

رونه تحلیل اوونیزه خپو د پېښولنیزو اقتصادي او ټ د مهمو سیايس، امنیتي،نرشیه د افغانستان او سیمې دا 
چمتو کېږي یو ژاو عريب لوري په پښتو، دري، انګلیيس  ړنو مرکز لهییزو څېیکو او سیمهژيد سرتاتده چې 

 . او خپرېږي
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 له اسالمي امارت رسه د نړیوالې ټولنې تعامل ته کتنهاو د تاشکند غونډه؛ 

 رسیزه

نړیوالې غونډې کوربه و، چې پکې  مهمې یوېد د افغانستان په اړه مه ۲۶د ازبکستان پالزمېنه تاشکند د جوالی پر 
دا غونډه له یوې خوا د افغانستان او په  .او وینا وکړه ګډون هم رساممارت د بهرنیو چارو رسپرست وزیر د اسالمي ا

د ژورو او  ازبکستاند افغانستان او ځانګړې توګه د اسالمي امارت لپاره له ځانګړي اهمیت برخمنه وه او له بلې خوا 
ګاونډیو ، روسیې، اروپایي ټولنې، او د افغانستان د په دې غونډه کې د امریکا هراړخیزو اړیکو ښکارندویي هم کوي.

، چې د کوربه هېواد له لوري د یوې پایلیزې ګډون کړی و استازوهېوادونو او نړیوالو سازمانونو  ۲۰د  په ګډون ونوهېواد
 . رسه پای ته ورسېده اعالمیې په خپرولو

په خورا مهارت رسه یې د اسالمي امارت تر واکمنۍ الندې افغانستان رسه د اقتصادي  هغه هېواد دی چې ازبکستان
 ولوېدیځ واو نور امریکا  د پرته له دې چېفرصتونو څخه د ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې،  ګڼو لهپه ګډون همکاریو 

د  دغه نوي نظامپر اسالمي امارت د بندیزونو او د له لومړي رسه  د ناخوښۍ سبب يش، حال دا چې هغوی وقدرتون
، بلکې نور هېوادونه یې هم د یامخ تعامل پیل کړ تاشکند نه یوازې له طالبانو رسه مخ منزوي کولو په لټه کې وو.

کابل ته د اروپایي چې کابل ته خپل دیپلوماتان ولېږي، چې له ډلې څخه یې  هڅويلخپل قانع کوونکي دریځ پر مټ 
 یادولی شو. ټولنې د دیپلوماتانو لېږل

د رسپرست حکومت له جوړېدو  زبکستان پر اړیکو او په تېره بیا د اسالمي امارتا-په دې لیکنه کې د افغانستان
د افغانستان او ، اړخیزو اړتیاوو او فرصتونوپر دوهله ازبکستان رسه د اړیکو ، اړخیزو اړیکو او راشې درشېدوه راوروسته
 بحث کوو. او السته راوړنو مهمو بحثونو پر کنفرانس تاشکند په اړه د 

 

 تاشکند اړیکو نوی فصل-د کابل

رسه تل د ښو اړیکو ساتلو هڅه کړې او نه یوازې د طالبانو په تېره دوره کې یې له اسالمي امارت ازبکستان له طالبانو 
د طالبانو رسه اړیکې لرلې، بلکې په تېرو دوو لسیزو کې یې هم د افغانستان د سولې په بهیر کې رغند رول لوبولی دی. 

چې هغه مهال هم د  ،کال کې ۱۹۹۹ز کاملوف په د تېرې دورې پر مهال، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزی
او هلته یې د طالبانو له بنسټګر او فقید رهرب مال محمد عمر او  سفر وکړکندهار ته دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر و، 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49311746
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-49311746
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د سفر هدف که څه هم په افغانستان کې د جګړې ختمولو د نوموړي  . هغه مهالوکتلد کابینې له نورو غړو رسه 
 ټاپي ګازو نللیکې د پروژې په اړه خربې اترې وې. هڅې یادې شوې وې، خو د پردې تر شا د هغه سفر موخه د 

حسنه  د خپل رغند رول له کبله له طالبانو رسهپه تېره شل کلنه دوره کې هم ازبکستان د افغانستان د سولې بهیر کې 
م کال په اګست کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له ۲۰۱۹اړیکې ساتلې وې. همدا المل و چې د 

وه. په هغه سفر کې د قطر سیايس دفرت رئیس مال  نیوکه کړېپر ازبکستان  پالوي څخه د رسمي هرکيل له کبله
له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره  ته د سفر پر مهال د دغه هېواد ازبکستان عبدالغني برادر

 ایرګاشیف رسه مالقات کړی و.الله ځانګړي استازي عصمت له د دغه هېواد د ولسمرش 

د د افغانستان په تړاو  ازبکستان ،م له ړنګېدو او د طالبانو له بیاځلې واک ته رسېدو رسهد تېر رژیپه افغانستان کې 
د افغانستان په چارو  .منطقي او متوازن سیاست خپل کړمتامیز،  یو تر ډېرهسیمې او نړۍ د نورو هېوادونو په پرتله 

 ازبکستان": ویيلکې  مرکهپه یوه  په دې تړاو فیرګاشید ولسمرش ځانګړي استازي عصمت الله ا ازبکستانکې د 
طالبان یو  ازبکستانله طالبانو رسه په ګڼ شمېر مسائلو کې تعامل لري ځکه نژدې اړیکې لري او  رسه له طالبانو

طالبان د ټول هېواد پر خاوره بشپړ کنټرول  دریځ دا دی چې ازبکستاند  "داسې واقعیت ګڼي چې باید ومنل يش.
رسه د تعامل نه کولو په صورت کې نه یوازې د افغانستان داخيل ستونزې ال ډېرې پراخېږي، بلکې  لري او له هغوی

له همدې ځایه ده چې  .متوجه کېدای يشفغانستان څخه نوي ګواښونه ګاونډیو هېوادونو او نړیوالې ټولنې ته هم له ا
او له طالبانو رسه یې له رسمیت پېژندنې پرته بشپړ  یبکستان په افغانستان کې دا نوی او بنسټیز تحول درک کړ از 

و دا سیاست د نړیوالې ټولنې له هرکيل رسه هم مخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ی ازبکستاند . یتعامل پیل کړ 
 "له افغانانو رسه ستاسو د پراخ برشدوستانه مالتړ ډېر هرکلی کوو."چارواکو ته وویل:  ازبکستانځل د 

نورو هېوادونو په  سیمې دد افغانستان او ازبکستان ترمنځ دوستانه اړیکې او راشه درشه د په تېر کابو یوه کال کې 
م کال د ۲۰۲۱د د اسالمي امارت د رسپرست حکومت له جوړېدو ایله یوه میاشت وروسته لومړی ځل پرتله زیاته وه. 

د اسالمي مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د یوه لوړپوړي دولتي پالوي په مرشۍ کابل ته سفر وکړ او ۷اکتوبر پر 
د هم مه ۲۲فربوري پر  م کال د۲۰۲۲ دامارت له چارواکو رسه یې د سرتو اقتصادي پروژو په اړه خربې اترې وکړې. 

پوړي دولتي پالوي کابل ته سفر وکړ. د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال رسدار عمر زاکوف په یوه لوړازبکستان 
رئیس الوزراء په ګډون ګڼو چارواکو رسه لیده کاته وکړل او د ګډو  مرشۍ دغه پالوي په کابل کې د اسالمي امارت د

 همکاریو د پراخولو او مهمو سیمه ییزو اقتصادي پروژو د پيل کېدو په تړاو یې خربې اترې وکړې.

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://ufuqnews.com/archives/118699
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https://www.darivoa.com/a/uzbekistan-seeks-to-engage-taliban-without-alienating-west/6558140.html
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رس به د دوی لپاره له لومړي رسه دا و چې په یوازې بیا  دریځد اسالمي امارت د رسمیت پېژندنې په اړه د دوی 
ه یې په صورت کې ب اقدامد نړیوالې ټولنې د یوه همغږي ې اسالمي امارت په رسمیت وپېژين؛ خو ستونزمنه وي چ

کال  ۲۰لږ تر لږه  درک کړې چې طالبان ازبکستان پېژين.ورسمیت توګه په په حکومت  د نويد افغانستان دوی هم 
ډېر ژر دې د لوېدیځو هېوادونو له لوري په رسمیت له لوېدیځ رسه جنګېديل او په اسانۍ رسه مته نه کېږي چې 

. د رسمیت پېژندنې په پلمه ونه ځنډول يشستان له نوي نظام رسه تعامل او له همدې کبله باید د افغان وپېژندل يش
د حکومتولۍ په برخه کې هم ډېره لږ تجربه لري او له همدې کبله  دا هم درک کړې چې طالبان ازبکستانهمدا راز 

په ژندنې لپاره په چټکۍ رسه د رسمیت پېاو سخته به وي چې  د داخيل ستونزو د هوارولو لپاره هم وخت ته اړتیا لري
 د نړیوالې ټولنې رشایط ومنلی يش.ميل او نړیواله کچه 

 

 ک دوه اړخیزې اړتیاوې او فرصتونهازب-افغان

عواملو له کبله ترخپل منځ حسنه اړیکو او ګډو همکاریو ته اړتیا لري او یو شمېر افغانستان او ازبکستان د بېالبېلو 
ځینو دغو برخو ته اشاره شوې  په الندې کرښو کېداسې فرصتونه شته دي، چې دغسې همکاریو ته زمینه برابروي. 

 ده:

اقتصادي همکارۍ، اړتیاوې او فرصتونه دواړو هېوادونو ته خورا زیات اهمیت لري. افغانستان : او تجارت ترانزیټ
د لېږد رالېږد لپاره د ګاونډیو هېوادونو ترانزیټي او ارتباطي الرو په وچه کې راګیر هېواد دی او د خپلو سوداګریزو توکو 

م کال کې د افغانستان ۲۰۲۰په له مخې،  ارقامواپور د د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کلني ر ته اړتیا لري. 
م کال کې دوه ملیارده ۲۰۲۳او مته وه چې دا کچه به په  ه وهملیون ډالر  ۵۵۰کچه  اړخیز تجارتدوهاو ازبکستان د 

که د دواړو هېوادونو ترمنځ سیايس اړیکې خړې پړې وي، دغه سوداګریزه راکړه ورکړه به له شک  ډالرو ته لوړه يش.
دوه اړخیز تجارت کچه به هم مخ په پرته خورا زیان ويني، خو که دوه اړخیزې اړیکې د ښه وايل په لور روانې وي، د 

او افغانستان له نورې نړۍ  اګیر هېواد دی. له بلې خوا ازبکستان هم د افغانستان په څېر په وچه کې ر زیاتېدو وي
د دې ترڅنګ افغانستان د خپلې اړتیا وړ برېښنا ډېره برخه  رسه د دغه هېواد د سوداګرۍ یوه مهمه دروازه بلل کېږي.

 . واردويهم له ازبکستان څخه 

، چې په اوسني وخت کې د افغانستان له خاورې د خپل ميل امنیت په اړه اندېښنې لريازبکستان او ثبات:  امنیت
خپره کړه، چې د  یوه وېډیومه داعش ډلې ۱۹تازه د اپرېل پر د داعش ډلې په ګواښونو کې راخالصه کېدای يش. 
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که څه هم دا برید د دواړو هېوادونو رې یې د ازبکستان پر خاوره د توغندیز برید ادعا پکې کړې وه. افغانستان له خاو 
په رسحدي سیمه کې چارواکو تایید نه کړ، خو داعش ډلې ادعا کړې وه چې له بلخ والیت څخه یې د ازبکستان 

ې داعش ډله تر ډېره بریده ځپلې ده او په طالبانو که څه هم په تېر کابو یوه کال کامنیتي مرکزونه په نښه کړي دي. 
ځانګړې توګه په وروستیو کې د دغې ډلې له لوري کوم خونړی برید هم نه دی شوی، خو ال هم د افغانستان له 
خاورې د داعش ډلې د بریدونو ګواښ د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا د هېوادونو یوه جدي اندېښنه بلل کېږي. 

هم ازبکستان د افغانستان په خاوره کې د طاهر یلداش تر مرشۍ الندې د ازبکستان وره کې د طالبانو په تېره د
واشنګټن له -م کې یې د تاشکند۲۰۰۱او همدا المل هم و چې په له فعالیت څخه اندېښنه لرله،  غورځنګاسالمي 

او د ازبکستان له هوایي حریم  هوايي اډه د امریکا په واک کې ورکړه «ټوکي»خان آباد یا -سړو اړیکو رسه رسه قريش
 . څخه یې په افغانستان کې عملیاتو ته اجازه ورکړه

په افغانستان کې د نشه يي توکو کرکیله او نورو هېوادونو ته یې قاچاق : مخنیوی قاچاقد کښت او د نشه يي توکو 
د روان مېالدي کال ي امارت رهرب له نژدې همکاریو پرته به مبارزه وررسه اسانه نه وي. د اسالمبله هغه قضیه ده چې 

ګڼو هېوادونو او په  د چې دا همپه اپرېل میاشت کې د یوه فرمان له الرې د نشه يي توکو کښت ممنوع اعالن کړ، 
 یو مثبت ګام وبلل شو.  له لوريسیمې د هېوادونو  تېره بیا د

په ازبکستان کې د اسالم کریموف له مړینې وروسته شوکت میرضیایف په د بهرين سیاست بدلون: د ازبکستان 
د نوموړي له واک ته رسېدو رسه د دغه هېواد په بهرين سیاست کې  اوم کال کې د دغه هېواد ولسمرش شو، ۲۰۱۶

ه او پراخو د حسنشو. ښاغلی میرضیایف د سیمې له ټولو هېوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان رسه  ولیدلهم بدلون 
محورونو راڅرخي، کوم اړیکو غوښتونکی دی او بهرنی سیاست یې د ازبکستان د ميل امنیت او اقتصادي پراختیا پر 

څه چې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت بلل کېږي. همدا المل هم دی چې دغه هېواد اوسمهال له 
 تله ګرم تعامل ته ننوتی دی.اسالمي امارت رسه د سیمې د نورو هېوادونو په پر 

د دې ټولو ترڅنګ افغانستان او ازبکستان د دوه اړخیزو اړیکو او مناسباتو د دواړو هېوادونو ترمنځ بېالبېل مشرتکات: 
او د همدغو  لپاره بل فرصت دا لري چې د دواړو هېوادونو وګړي دیني، فرهنګي، قومي او تاریخي مشرتکات لري

په مرشتابه د اسالمي امارت  همدا المل دی، چې مشرتکاتو پر بنسټ هم دواړه هېوادونو نژدې اړیکو ته اړتیا لري.
 حضور هم د دواړو هېوادونو په راشه درشه کې مثبت رول لوبولی دی.عبدالسالم حنفي مرش مولوي ازبک تبار  کې د
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 د تاشکند کنفرانس د پایلو ارزونه

م( کې د اسالمي امارت له واکمنېدو راهیسې د افغانستان په اړه تر ټولو مهم ۲۰۲۱د کنفرانس په تېر اګست )د تاشکن
دا غونډه  افغانستان په قضایاوو کې د ډېری ښکېلو هېوادونو استازو پکې ګډون کړی و. ددی، چې  نړیوال کنفرانس

 پر امنیت، اقتصاد، او نړیوالو همکاریو متمرکزه وه.

که څه هم دا غونډه په افغانستان کې پر امنیت او اقتصادي پراختیا راڅرخېده؛ خو د غونډې د ګډونوالو له لوري د 
له ": وویلافغانستان اړوند بېالبېل بحثونه وشول. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د وینا پر مهال 

د هغه  "دی.وروسته پړاو کې د افغانستان انکشاف او السنیوی د نړیوال او سیمه ییز امنیت لپاره خورا مهم -بحران
په وینا دا کنفرانس به په افغانستان کې له ثبات، امنیت او د دغه هېواد د اقتصاد په بیا رغونه کې د نړیوالې ټولنې له 

 همغږي چلند رسه مرسته وکړي. 

سټېج دا غونډه د اسالمي امارت لپاره هم یوه السته راوړنه وبلل شوه. افغان پالوي له یوې خوا نړیوالو ته پر یوه مهم 
د اسالمي امارت خپل پیغام ورساوه او له بلې خوا پکې د افغانستان د کنګل شتمنیو د آزادېدو په تړاو پرمختګ وشو. 

چې  راوړنو ته اشاره وکړه او ویې ویل، د اسالمي امارت ځینو الستهکې  خپله ویناد بهرنیو چارو رسپرست وزیر په 
، ميل بودجه له خپلو ميل عوایدو تامین کړي او د اداري فساد توانېديل په لنډه موده کې امنیت ټینګ کړي طالبان

ړۍ هېوادونو ته ګواښ ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د سیمې او ن کچه صفر ته راښکته کړي. نوموړي
غواړي افغانستان په سیمه کې د اقتصادي همکاریو پر مرکز تبدیل کړي. نوموړي همدا  البانط بلکې، متوجه نه وي

وو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه، چې د کنفرانس د ځینو نورو ګډونوالو راز د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل ش
ځانګړي استازي ضمیر کابلوف دغې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمرش  له لوري یې هم مالتړ وشو. 

پیسو د بېرته ورکړې په اړه د طالبانو له  "د غال شوو"غونډې ته وویل، چې هېواد یې د امریکا له لوري د افغانستان 
له امریکایي پالوي رسه د کنګل شتمنیو، په تاشکند کې له کنفرانس وروسته افغان پالوي  غوښتنې مالتړ کوي.

هم وکړه، چې پکې د امریکا د خزانې وزارت مرستیال هم  دوه اړخیزه ناستهمرستو په اړه اقتصادي ثبات او برشي 
 ګډون درلود. 

په  خپره کړه، چې پکې اعالمیهماده اي  ۱۲کوربه هېواد ازبکستان یوه د دغې غونډې له پای ته رسېدو وروسته 
پېښور رېل -مزاررشیف-)لکه د ترمذ بېالبېلو برخو کې د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، سیمه ییزو اقتصادي همکاریو

د د ټول شموله حکومت پر اړتیا، مالتړ، پر د افغان حکومت برشي مرستو، د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو، ، پټلۍ(
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په اعالمیه او ګڼو نورو موضوعاتو ټینګار شوی و. پر حق برشي حقونو او په تېره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم 
  ه.و شوې  هم او بیانیې ستاینهکې همدا راز د افغان پالوي له لوري ورکړل شوو ژمنو 

؛ برخه کې کوم ښکاره پرمختګ ونه شوپه کنفرانس کې له متې رسه سم د اسالمي امارت د رسمیت پېژندنې دغه په 
او د  ( حکومت په توګه چلند وشوde factoخو په دغه کنفرانس کې له اسالمي امارت رسه د افغانستان د نارسمي )

په توګه  "موقت حکومت د پالوي"وي ته د افغانستان د افغان پال  وینا کېد بهرنیو چارو وزیر هم په خپله  ازبکستان
سالمي امارت افغان پالوي ته ورته خطاب شوی و او د ا کې هم اعالمیهښه راغالست ووایه او د کنفرانس د پای په 

 په نوم یاد شوی و. "حکومت د د افغانستان"رسپرست حکومت پکې 

د سیمې او نړۍ په کچه هېڅ هېواد په افغانستان کې د تاوتریخوايل او وسله والې مبارزې له اوسمهال له نېکه مرغه 
د افغانستان د  چېد دغه کنفرانس اهمیت په دې کې هم و،  الرې د نظام د بدلون مالتړ نه کوي. له همدې کبله

مناسبه الره همدا ډول سیمه ییز او نړیوال کنفرانسونه دي، ترڅو ټول داخيل او خارجي لوري  یوازېنۍد هواري قضیې 
کال د اګست  ۲۰۲۱ چې د د افغانستان په اړه پر یوې داسې تګالرې رسه سال يشراټول يش او له دې الرې ورو ورو 

دغه هېواد سیايس او امنیتي ثبات تضمین  په پام کې نیولو رسه داو نظام  او پر افغانستان حاکم وضعیتد تحول 
  کړي.

 

 پایله

یوه نوي اړخیزو اړیکو د دوهد ال پراختیا او اړخیزو اړیکو دوه دازبکستان -یوې خوا د افغانستان لهد تاشکند غونډه 
د اسالمي امارت له رسپرست حکومت رسه د نړیوالې ټولنې د  فصل د پرانیستل کېدو ښودنه کوي، او له بلې خوا

او ډېری هغو هېوادونو  د د سیمې او نړۍ په کچه کې هونډدې غپه ، ځکه کويهم پراخېدونکي تعامل ښکارندویي 
 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، چې د افغانستان په قضیه کې رول لري. 

ا د نورو هېوادونو په څېر د افغانستان له خاورې خپل ميل امنیت ته له احتاميل ازبکستان له یوې خوا د منځنۍ آسی
ګواښونو څخه وېره لري او غواړي دا ګواښونه په افغانستان کې دننه مدیریت کړي او له بلې خوا یې له افغانستان 

او له سوېيل آسیا رسه د  ، ځکه ازبکستان آزادو اوبو ته الره نه لريرسه ګڼې اقتصادي پروژې او ګټې هم غوټه دي
په افغانستان کې له ازبکستان . همدا المل دی چې د افغانستان مسیر ته هم اړتیا لريخپل تجارت د پراختیا لپاره 
 تر ډېره پر اقتصادي محور راڅرخېدلې دي. بیا اړیکې ساتلې دي او دا اړیکې هر حاکم دولت رسه حسنه 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://mfa.uz/en/press/news/2022/speech-by-the-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-uzbekistan-vnorov-at-the-opening-ceremony-of-the-international-conference-on-afghanistan---32011
https://mfa.uz/en/press/news/2022/speech-by-the-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-uzbekistan-vnorov-at-the-opening-ceremony-of-the-international-conference-on-afghanistan---32011
https://thediplomaticinsight.com/statement-by-uzbekistan-on-international-conference-on-afghanistan/
https://thediplomaticinsight.com/statement-by-uzbekistan-on-international-conference-on-afghanistan/
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که څه هم یو شمېر هېوادونه یې د د دې ترڅنګ د تاشکند غونډې د اسالمي امارت لپاره دا پیغام هم درلود، چې 
؛ خو په هر صورت کې د ( حکومت په توګه په رسمیت پېژين او وررسه تعامل کويde factoافغانستان د نارسمي )

په دې  ه رسمیت ونه پېژندل يش. همدا المل دی، چېطالبانو له لوري د یو لړ څرګندو ګامونو له اخیستلو پرته به پ
د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنې تکرار شوې چې د ټولو افغانانو  له طالبانو څخه یو ځل بیا هم غونډه کې

 ته درناوی وکړي. حق او تعلیم ښځو او نجونو د کار د په تېره بیا برشي حقونو،  او استازیتوب وکړي

 پای
 

ملریز کال کې په  ۱۳۸۸ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په د سرتاتېژیکو او سیمه
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:له موږ رسه 

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:

 + ۹۳۷۰۰۰۳۳۰۵۷شمېره:  
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